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Orgány krizového řízení
• Vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
– Usnesení vlády 69/2020 ze dne 12. 3. 2020
• Vláda, max. 30 dnů, poté s předchozím souhlasem PS
PČR
• Suspendována některá lidská práva
• Provádí speciální zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon
• Nouzový stav byl v minulosti vyhlášen např. kvůli
povodním, nyní je ale bezprecedentní rozsah opatření a
délka

Práva, která lze za nouzového stavu
omezit § 5 KZ
• právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost
obydlí,
• vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob
k majetku,
• svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru
území ohroženého nebo postiženého krizovou situací,
• právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném
prostoru území ohroženého nebo postiženého
krizovou situací,
• právo provozovat podnikatelskou činnost,
• právo na stávku.

Pravomoci Vlády ČR
• §6a§7
• Např. zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na
určitá místa
• Omezení vstupu na území ČR osobám, kteří
nejsou občané ČR
• Opatření nabývají účinnosti okamžikem
stanoveným v rozhodnutí

Orgány krizového řízení
• Orgány krizového řízení vymezuje zákon o krizovém řízení v § 4 a
násl.
• V případě obcí s rozšířenou působností mají působnost v oblasti
krizového řízení:
–
–
–
–

Starosta
Obecní úřad
Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností
Krizový štáb obce s rozšířenou působností

• V případě obcí:
– Starosta
– Obecní úřad
– Krizový štáb obce

• Bezpečnostní rada a krizové štáby se neřadí mezi orgány krizového
řízení, ale tzv. ostatní orgány s územní působností → jedná se totiž o
pracovní, koordinační a poradní orgány

Orgány krizového řízení
• Rozhodnutí o krizových opatřeních se
zveřejňují v hromadných informačních
prostředcích a vyhlašují se stejně jako zákon.
Účinnosti nabývají okamžikem, který se v
rozhodnutí stanoví.

§ 15 KZ – hasičský záchranný sbor
• organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v
kraji,
• zpracovává krizový plán obcí s rozšířenou působností;
• plní úkoly stanovené Ministerstvem vnitra a úkoly
stanovené hejtmanem v rozsahu krizového plánu kraje a
starostou obce s rozšířenou působností
• předává Ministerstvu vnitra, hejtmanovi a starostovi obce s
rozšířenou působností na jejich žádost údaje dle § 15/3 a
tyto údaje shromažďuje
• Může vyžadovat informace i od obcí
• seznamuje obce a právnické nebo fyzické osoby na jejich
žádost s charakterem možného ohrožení, s připravenými
krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,

Orgány obcí
Všech obcí

Pravomoci a povinnosti starosty
(§ 21 krizového zákona)

• možnost zřídit krizový štáb, jakožto pracovní orgán, jež se
zabývá možnými kritickými situacemi a jejich řešeními,
• povinnost plnit úkoly stanovené starostou obce s
rozšířenou působnosti a krizovým štábem při přípravě na
krizové situace a jejich řešení,
• odpovídá za využívání informačních a komunikačních
prostředků a pomůcek krizového řízení určených
Ministerstvem vnitra,

Pravomoci a povinnosti starosty
(§ 21 krizového zákona)

• zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na
území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů
krizového řízení – např. prostřednictvím místního rozhlasu
nebo jiným v místě obvyklým způsobem
• nařizuje a organizuje případnou evakuaci osob z ohroženého
území obce,
• organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití
obyvatelstva,
• zajišťuje za krizové situace, tj. i při nouzovém stavu, provedení
stanovených krizových opatření v podmínkách správního
obvodu obce

Povinnosti starosty podle usnesení
vlády č. 98/2020
• Usnesením vlády č. 98/2020 byla starostům obcí stanovena
povinnost pomoci osobám starším 70 let při zvládání
základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků –
podle místních podmínek
– Informovanost takových osob – větší zranitelnost – vyzvat k
nevycházení, případně vyzvat, aby se nebáli si o pomoc říci
– Zorganizovat podle místních podmínek potřebnou pomoc těmto
lidem

Kompetence obecního úřadu v rámci
krizového řízení
• poskytnutí podkladů a informací obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností za účelem zpracování krizového plánu
obce s rozšířenou působností,
• vést evidenci o přechodných změnách pobytu osob, pro
kterou shromažďuje údaje a poskytuje tyto údaje obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností,
• podílí se na zajištění veřejného pořádku v obci,
• plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou
působností,
• seznamuje fyzické a právnické osoby způsobem v místě
obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými
krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

Orgány obcí s rozšířenou
působností

Pravomoci a povinnosti starosty obce
s rozšířenou působností
(§ 18 krizového zákona)

• Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost
správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení
krizových situací
• Starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje
přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a
činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními
správními úřady s působností ve správním obvodu obce s
rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a
fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností.

Pravomoci a povinnosti starosty obce
s rozšířenou působností
(§ 18 krizového zákona)

• zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností
pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností,
• organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou
působností na krizové situace a podílí se na jejich řešení,
• schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s
rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou
působností (obsahuje souhrn krizových opatření a postupů)
• vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle
§ 15 odst. 3 krizového zákona.

Pravomoci a povinnosti starosty obce
s rozšířenou působností
(§ 18 krizového zákona)

• zajišťuje za krizové situace provedení stanovených
krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce
s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na
území správního obvodu obce s rozšířenou působností a
právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny
stanovená krizová opatření splnit,
• plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového
řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,
• odpovídá za využívání informačních a komunikačních
prostředků a pomůcek krizového řízení určených
Ministerstvem vnitra.

Další kompetence obecního úřadu
obce s rozšířenou působností v rámci
krizového řízení
• Poskytnutí součinnosti HZS kraje za účelem zpracování
krizového plánu obce s rozšířenou působností a krizového
plánu kraje
• vést evidenci o přechodných změnách pobytu osob, pro
kterou shromažďuje údaje a poskytuje tyto údaje hasičskému
záchrannému sboru kraje,
• plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností
• vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence
odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové
situace
• Zřizuje pracoviště krizového řízení

Ostatní orgány

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou
působností
• koordinační orgán posuzující především připravenost a
zabezpečení na krizový stav
• Předsedou bezpečnostní rady je starosta obce s rozšířenou
působností, který BR řídí a jmenuje ostatní členy rady
• Složení určuje vyhl. č. 462/2000 Sb.
• Neveřejný průběh jednání
• Na jednání mohou být přizvány jiné než jmenované osoby,
pokud je jejich účast při přípravě na krizovou situaci nezbytná

Krizový štáb obce
(§ 24b krizového zákona)

• krizový štáb zřizuje starosta obce (možnost), u obcí s
rozšířenou působností povinnost
• pracovní orgán sloužící pro zvládání mimořádných krizových
situací
• svolává starosta při vyhlášení krizového stavu na území obce
• pracuje v součinnosti s orgány zajišťující záchranné a likvidační
práce
• Zabezpečuje odpovídající zázemí příslušným osobám

Činnost obcí v krizovém stavu

Způsob vyhlášení nařízení obce v
době krizového stavu
(§ 22 krizového zákona)

• nařízení obce v době krizového stavu nabývá účinnosti
okamžikem vyvěšení na úřední desku obecního úřadu
• neplatí 15 denní lhůta k nabytí účinnosti nařízení ve smyslu
zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích
• nařízení se rovněž zveřejní obvyklými hromadnými
informačními prostředky a místním rozhlasem
• provedení krizových opatření je hrazeno z obecního rozpočtu,
případná krizová opatření stanovená obcí hradí obec.
Nespravedlivá úprava, jde o výkon státní správy
• Krizová opatření stanovená Vládou ČR má hradit stát
• Obecní rozpočty mají mít rezervu na řešení krizových opatření,
ale pro současnou situaci nestačí

Dopady krizového stavu na zasedání
zastupitelstva (obecně)
• Upravuje § 93 odst. 2 zákona o obcích
• informace o připravovaném zasedání zastupitelstva musí být
zveřejněny na úřední desce alespoň 2 dny před samotným
zasedáním
• body programu, které se netýkají krizového stavu musí být
zveřejněny na úřední desce alespoň 7 dnů před samotným
zasedáním

Dopady krizového stavu na zasedání
zastupitelstva (současná situace)
• V této chvíli platí usnesení vlády č. 215 ze 16. 3. 2020, kterým byl
omezen volný pohyb osob a v návaznosti na toto usnesení také
pokyn Ministerstva vnitra ze dne 16. 3. 2020 (včetně doplnění z 18.
3. 2020) a nově usnesení Vlády ČR č. 274 ze dne 23. 3. 2020, pod č.
122/2020 Sb.,
• Jednání zastupitelstva je možné konat pouze pokud je to nezbytné k
přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu nebo ke
schválení právních jednání nezbytných k dodržení termínů nebo
zabránění bezprostředně hrozícím škodám, a to prostředky
komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na
zasedání zastupitelstva v reálném čase bez jejich osobní
přítomnosti;
• účast veřejnosti spočívající v její osobní přítomnosti je vyloučena;
• Není nutné dodržovat povinnost konat zasedání zastupitelstva
jednou za 3 měsíce

Dopady krizového stavu na zasedání
zastupitelstva (současná situace)
• Tedy zastupitelstvo se může konat jen ve dvou
případech:
• a) pokud je to nezbytné k přijetí opatření
souvisejících s řešením nouzového stavu (tedy,
zjednodušeně řečeno, je-li nutné učinit
rozhodnutí bezprostředně související s ochranou
proti šíření nákazy COVID-19) nebo
• b) ke schválení právních jednání nezbytných k
dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně
hrozícím škodám.

Dopady krizového stavu na zasedání
zastupitelstva (současná situace)
• Příklady:
a)Volba nového starosty či místostarosty v případě, že by jejich funkce
nebyly obsazeny. Mají působnost dle krizového zákona.
b) Přijetí rozpočtového opatření, svěření přijetí rozpočtového opatření
radě obce (starostovi v obcích bez rady), změna rozpočtového
provizoria či prodloužení doby platnosti rozpočtového provizoria, ať
již pro krytí prostředků pro přijetí opatření souvisejících s řešením
krizového stavu, nebo pro právní jednání k dodržení termínů či
zabránění škodám. Nebude schválení rozpočtu (buď obec rozpočet
nemá, pak hospodaří podle rozpočtového provizoria, které může
měnit, nebo jej má, a pak může přijmout rozpočtové opatření).
c)schválení smluv (např. o dílo) či žádostí o poskytnutí dotací, jestliže
by hrozilo uplatnění náhrady škody vůči obci, zmeškání termínů pro
podání žádosti o dotaci či pro plnění jednotlivých dotačních
podmínek, úroky z prodlení apod.

Dopady krizového stavu na zasedání
zastupitelstva (současná situace)
• Obligatorně dodržení distanční vzdálenosti zastupitelů mimo
jednací místnost – videokonference, telekonference
• Nelze hlasování per rollam
• Povinnost pořídit zápis, právo podat proti němu námitky není
dotčena
• Doporučení umožnit účast veřejnosti např. online přenosem,
videopřenosem, ale není to povinné, i proto musí být zasedání
omezeno jen na záležitosti uvedené v usnesení vlády č. 274
• Obce ve kterých se nevolí rada - většinu pravomocí vykonává
starosta (§ 99 odst. 2 zákona o obcích) → zasedání
zastupitelstva neprobíhají
– Kromě pravomocí vymezených v § 102 odst. 4 zákona o obcích (např.
vydání nařízení) – v takovém případě, pokud je to nutné a
nevyhnutelné, je možné, aby proběhlo zasedání zastupitelstva obce

Lhůty pro svolání zastupitelstva v
krizovém stavu (současná situace)
• informace o připravovaném zasedání
zastupitelstva musí být zveřejněny na úřední
desce alespoň 2 dny před samotným zasedáním
• body programu, které se netýkají krizového stavu
musí být zveřejněny na úřední desce alespoň 7
dnů před samotným zasedáním
• Tedy: a) pokud je to nezbytné k přijetí opatření
souvisejících s řešením nouzového stavu 2 dny
• b) ke schválení právních jednání nezbytných k
dodržení termínů nebo zabránění bezprostředně
hrozícím škodám 7 dnů.

Dopady krizového stavu na schůze
rady
• Lze konat schůze rady – neveřejnost
• Korespondenční hlasování (per rollam) není možné
• Existuje možnost konání schůze rady např. formou
videokonference
• Nutnost zajistit přítomnost členů v reálném čase
• Rozhodovací pravomoc rady není omezena = je možné
rozhodovat i o jiných záležitostech než krizových otázkách

Dopady krizového stavu na fungování
obecního úřadu
• Usnesení vlády č. 87/2020 Sb. a mimořádné opatření MZdr ze dne 23.
března 2020, č. j. MZDR 12745/2020-3
• Omezení činnosti: omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy,
jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, zejm. v
souvislosti s nouzovým stavem; ostatní agendy se vykonávají v rozsahu,
který neohrozí opatření nutná k ochraně zdraví
• Styk s veřejností: pondělí a středa, max. 3 hodiny
• Elektronická komunikace vždy, když je to možné
• Příjem pošty jen přes podatelnu
• obecní úřady nelze „zcela uzavřít“, přijmout vhodná opatření, která přímý
osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy
• Obec omezí úřední hodiny na pondělí a středu, nesmí být delší než 3
hodiny, a přijme jiná vhodná opatření s cílem zajistit, aby v nezbytně
nutných případech bylo možné na úřadě určitou naléhavou úřední
záležitost vyřídit osobně, typicky po předchozí e-mailové či telefonické
domluvě (a za tím účelem zveřejnit kontaktní telefon a e-mail)

Působnost obecní policie v rámci
krizového stavu
• Obecní policie nemá pravomoc projednávat přestupky týkající
se porušení povinností při krizovém stavu příkazem na místě
– Pouze oznamují příslušnému orgánu podezření na spáchání
přestupku a dokládají důvody a důkazy,

• Plní své povinnosti stanovené zákonem o obecní policii
• Obecní policie spolupracuje s orgány krizového řízení (v obcích
starosta, obecní úřad, příp. bezpečnostní rada obce nebo
krizový štáb) při plnění jejich úkolů
• Podílí se na připravenosti obce na řešení krizových situací

Přestupky týkající se krizových a
mimořádných opatření
• V souvislosti se současnou krizí připadají do úvahy zejména
přestupky:
– Podle § 92n odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví →
nesplnění povinnosti uložené mimořádným opatřením k ochraně
zdraví
– Podle § 34 odst. 1 krizového zákona → nedodržení povinností
vyplývajících mj. z krizových opatření (rozhodnutí/usnesení vlády příp.
kraje)

• K projednání přestupků podle zákona o ochraně veřejného zdraví je
příslušná krajská hygienická stanice
• K projednání přestupků podle krizového zákona je příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností

Dopad vyhlášení nouzového stavu na běh
lhůt v oblasti veřejné správy
• Lhůty stanovené adresátům veřejné správy
– Krizový ani jiný zákon nestanoví prodloužení nebo stavění lhůt
– Možnost prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu

– Nouzový stav (krizová opatření) je možné považovat za závažné
důvody, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu §
41 odst. 4 správního řádu
– Nutnost hodnotit individuálně (např. nutná osobní účast x
podání datovou schránkou – pokud účastník řízení má)
– Doporučení zveřejnit informaci o této možnosti
– Nelze v případě, kdy zákon prominutí výslovně vylučuje (např. §
41 odst. 5 správního řádu)

Dopad vyhlášení nouzového stavu na běh
lhůt v oblasti veřejné správy
• Lhůty stanovené správním orgánům
– Krizový ani jiný zákon nestanoví prodloužení nebo stavění lhůt
– Vykonávání nutné agendy a agendy související s nouzovým stavem –
ostatní agendy v omezeném rozsahu
– Lhůty s pořádkovým charakterem – nadřízené orgány by podle
stanoviska Ministerstva vnitra ČR měly k omezenému výkonu přihlížet
při posuzování nečinnosti → omezení nebo odložení postupů v rámci
ochrany před nečinností (§ 80 odst. 4 správního řádu)
– Lhůt propadných nebo s fikcí rozhodnutí se netýká → záleží vždy na
výjimkách v konkrétním zákoně

→ Benevolentnější přístup – NELZE ZNEUŽÍVAT!

Dopad vyhlášení nouzového stavu na běh
lhůt v oblasti svobodného přístupu k
informacím

• V případě neposkytnutí informace ve stanovené lhůtě (§ 14
odst. 5 písm. d) informačního zákona) má žadatel možnost
podat stížnost na postup správního orgánu ve smyslu § 16a
odst. 1 písm. b) informačního zákona
• Jedná se v zásadě o zvláštní prostředek ochrany proti
nečinnosti → nadřízený správní orgán by měl vycházet ze
stanoviska Ministerstva vnitra ČR (omezení nebo odložení
postupů opatření proti nečinnosti)

– Ovšem menší možnost omezení postupů nadřízeného orgánu (např.
možnost stanovení lhůty max. 15 dnů)

Prokazování totožnosti za nouzového
stavu
• K prokazování totožnosti za nouzového stavu vydalo Ministerstvo
vnitra ČR stanovisko ze dne 20. 3. 2020
• Lze prokazovat totožnost OP a cestovním pasem, jejichž platnost
skončila po 1. 3. 2020
– Upřednostňuje se ovšem prokázání jiným platným dokladem (OP, cestovní
pas, ŘP)

• Stejně tak je možné řídit motorové vozidlo, pokud platnost ŘP
skončila za nouzového stavu a nemají povinnost ŘP odevzdat
• Občané nemají povinnost požádat o vydání nového OP, pokud mu
skončila platnost po 1. 3. 2020, ani nemusí takový OP odevzdat
• Neprojednávají se přestupky s tím spojené

Další otázky
• V případě epidemie je postup orgánů veřejné moci upraven
nejen krizovým zákonem, ale i zákonem o ochraně veřejného
zdraví
– Tento zákon pravomoci ani povinnosti obcím v oblasti ochrany
před epidemií a nebezpečí jejího vzniku ve velké míře nestanoví
– Obec má pouze povinnost podle § 85 odst. 4 zveřejňovat
nařízení krajské hygienické stanice na své úřední desce
– V § 96 umožňuje obci přijmout opatření v samostatné působnosti, kterým může obec
obecně závaznou vyhláškou nařídit provedení speciální dezinsekce a deratizace

• Po dobu zákazu volného pobytu nelze konat sňatečné obřady
(nejde o neodkladnou úřední záležitost)

SMSČR EDUCATION
•

Středa 25. 3. 2020, 18:00 h
ODPOVÍDÁ STÁT ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU KRIZOVÝMI
STANISLAV POLČÁK
OPATŘENÍMI?

europoslanec, člen Evropské lidové strany,
předseda SMS ČR

•

JAN SEDLÁČEK
starosta obce Křižánky
místopředseda SMS ČR

Čtvrtek 26. 3. 2020, 18:00 h
PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ V NOUZOVÉM STAVU
JAN SEDLÁČEK
starosta obce Křižánky, místopředseda SMS ČR

RENATA HANÁKOVÁ
daňová poradkyně

•

Pátek 27. 3. 2020, 18:00 h
JEN TAK SI ODJET “NA OTOČKU” ZA RODINOU A NEMOCI SE VRÁTIT
DAGMAR PECKOVÁ
operní pěvkyně

LUKÁŠ NOVÁK
moderátor
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